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خلص:
امل
تسعى ىذه الورقة البحثية إلى تحديد أثر االستثمار في الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة من خالل

"دراسة ميدانية عمى مجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة " وقد حددنا االستثمار في تنمية الموارد البشرية من

خالل  :التوظيف ،التدريب ،تقييم األداء وتخطيط المسار الوظيفي ،بينما حددنا الميزة التنافسية المستدامة من خالل

مدخمييا وىما  :استم اررية ميزة التكمفة المنخفضة واستم اررية ميزة التميز
استبيان بغرض جمع المعمومات من أفراد العينة

 .ولتحقيق أىداف ىذ ه الدراسة قمنا بصياغة

( 37إطار سامي ) وقد قمنا باستخدام برنامج  SPSSلتحميل بيانات

االستبيان اعتمادا عمى نموذج االنحدار البسيط وغيره من األساليب اإلحصائية ،وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من

النتائج كان من أبرزىا  .1 :وجد أثر لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة التكمفة المنخفضة لمجمع
صيدال لصناعة األدوية – فرع قسنطينة ؛  .2يوجد أثر لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة التميز

لمجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة ...وتوصي الدراسة بضرورة تعميق اىتمام اإلدارة العميا لممؤسسة المبحوثة
لالستثمار في الموارد البشرية.

الكممات المفتاحية :الموارد البشرية ،االستثمار في الموارد البشرية ،الميزة التنافسية المستدامة
Abstract:
The human resource of the most important pillars upon which institutions in achieving its
objectives. It has become a deal with him from a purely strategic perspective. The fact that the
success of any economic institution, depends on the efficiency of the human race, who is out, it
must be regarded as a source of strength and seeks to invest in it and care for it, because it helps
to create a sustainable competitive advantage. In this study, we seek to demonstrate the impact of
investing in this element in achieving sustainable competitive advantage, through "a field study
on Saidal compound for the pharmaceutical industry Branch Constantine." We have identified
investment in human resource development through:Investment in human resources contributes
to the continuity of low-cost advantage of the compound under study.Investment in human
resources contributes to the continuity of excellence for complex pharmaceutical feature.This
study recommends the need to deepen the attention of senior management of the institution
researched to invest in human resources.
Keywords: human resources, investment in human resources, sustainable competitive advantage.
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مقدمــت:
لقد برزت لدى المؤسسات االقتصادية اىتمامات عديدة انصبت أساسا عمى كل ما يتعمق بالتنافس،
البيئة التنافسية ،والبحث عن اإلستراتيجية المناسبة لمجابية ىذا التحدي ،خاصة مع ظيور العولمة التي خمقت
مناخا من المنافسة في األسواق المحمية والعالمية ،فمقد بات من الضروري عمى

المؤسسات أن تمتمك قدرات

تنافسية مميزة ،دائمة ،ومستمرة.
وأمام ىذا الوضع يعتبر االستثمار في الموارد البشرية  -والتي حظي باىتمام كبير من طرف الباحثين

لما يمعبو من دور ىام قي تحقيق األىداف التي أنشأت من أجميا المؤسسة االقتصادية -من أىم االستراتيجيات
في سبيل تحقيق جممة من المزايا التنافسية الدائمة والمستمرة.

مشكلت البحث:
إن األىمية القصوى لمموارد البشرية جعل من المؤسسات االقتصادية تعمل عمى االستثمار فييا عن
طريق توظيفيا وتدريبيا وتخطيط مسارىا الوظيفي وتقييم أداءىا لكي تؤدي دورىا بكل كفاءة وفعالية ،وتساىم
في تحقيق األىداف والغايات المرسومة ،واألكثر من ذلك أصبحت المؤسسات اال قتصادية تنظر إلييا وتتعامل
معيا من منظور استراتيجي.
اعتمادا عمى ما سبق فان إشكالية البحث تتمحور حول السؤال الرئيس التالي :ما ىو أثر االستثمار في
الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمجمع صيدال لصناعة األدوية-فرع قسنطينة؟
وانطالقا من السؤال الرئيس تتفرع األسئمة الفرعية اآلتية:




ما مستوى االستثمار في الموارد البشرية في مجمع صيدال لصناعة األدوية فرع قسنطينة ؟

ما مستوى الميزة التنافسية المستدامة لمجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة؟
ما ىو أثر االستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية

ميزة التكمفة المنخفضة ل مجمع صيدال

لصناعة األدوية -فرع قسنطينة ؟


ما ىو أثر االستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة التمييز ل

األدوية -فرع قسنطينة؟

مجمع صيدال لصناعة

فرضياث البحث
قصد تسييل اإلجابة عمى إشكالية البحث واألسئمة المطروحة تم صياغة الفرضيات التالية:


مستوى االستثمار في الموارد البشرية في مجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة -ضعيف؛



مستوى الميزة التنافسية المستدامة في مجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة – ضعيف؛



يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة التكمفة المنخفضة في
مجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة ،عند مستوى داللة 0.05≥α؛
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يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة التمييز في مجم ع
صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة ،عند مستوى داللة .0.05≥α

أهداف البحث
ييدف البحث عموما إلى تحقيق جممة من األىداف المتمثمة في:


التأكيد عمى أىمية المورد البشري ،باعتباره رأس مال البشري لممؤسسات؛



إبراز دور وأىمية كل من :توظيف الموارد البشرية ،تدريبيا ،تخطيط مسارىا الوظيفي ،وتقييم أداءىا؛



إظيار أىمية اكتساب المؤسسة لميزة تنافسية مستدامة ،وابراز أثر االستثمار في الموارد البشرية في

تحقيقيا؛


تشخيص واقع االستثمار الموارد البشرية في مجمع صيدال لصناعة األدوية-فرع قسنطينة.

أمهيت البحث:
بالنظر إلى المنافسة التي يتمتع بيا سوق األدوية ،سنسعى لموقوف عمى مدى مساىمة االستثمار في
الموارد البشرية في خمق الميزة التنافسية المستدامة في مجمع صيدال لصناعة األدوية-فرع قسنطينة.
وتعود أىمية الدراسة أيضا إلى الوصول لتفكيك شفرات التميز المستدام الكامن في الموارد البشرية.

منوذج البحث:
عمى ضوء إشكالية البحث ،فرضيات البحث وأىدافو ،تم بناء نموذج يحدد متغيرات البحث والمتمثمة في

كل من المتغير المستقل والمتغير التابع ومتغيراتيما الفرعية كما يأتي :

الشكل رقم ( :)01نموذج البحث
المتغير التابع

المتغير المستقل
االستثمار في الموارد البشرية

الميزة التنافسية المستدامة

توظيف الموارد البشرية

استم اررية م يزة التكمفة المنخفضة

تدريب الموارد البشرية
تخطيط المسار الوظيفي لمموارد
البشرية

استم اررية ميزة التميز

تقييم أداء الموارد البشرية

المصدر  :من إعداد الباحث استنادا إلى الدراسات السابقة
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يظير لنا من خالل المخطط أنو يوجد متغيران رئيسيان ىما:
 .1المتغير المستقل (االستثمار في الموارد البشرية ) :ويشمل عمى أربعة محاور ىي  :التوظيف ،التدريب،
تخطيط المسار الوظيفي وتقييم األداء.

 .2المتغير التابع (الميزة التنافسية المستدامة ) :ويشمل عمى محورين ىما  :استم اررية ميزة التكمفة
المنخفضة واستم اررية ميزة التميز.

أوال:اإلطار النظري لالستثمار يف ادلوارد البشريت
يعد االىتمام بالموارد البشرية واالستثمار فييا في الوقت الحالي من أىم االتجاىات الحديثة لممؤسسات
المعاصرة ،لذلك فالمؤسسة تتأثر بشكل واضح بالسياسة المسطرة لمتعامل مع مواردىا البشرية ،وذلك من خالل
التخطيط واستقطاب أكبر عدد ممكن من القوى العاممة واختيار أكفأىم  ،بعد ذلك تأتي عممية توظيفو وتعيينو ،ثم
العمل عمى تنمية مياراتو من خالل التدريب وتخطيط مساره الوظيفي ،وفي األخير تأتي عممية تقييم أداءه
لمعرفة مدى مساىمتو في تطوير المؤسسة وتحقيق أىدافيا.

ومن ىنا فقد أصبحت مسؤولية إدارة الموارد البشرية مسؤولية كل مدير بال مؤسسة ،ألن الحاجة لبناء
مؤسسة قوية أقدر عمى المنافسة يتطمب أن تكون برامج االستثمار في الموارد البشرية قادرة عمى جعل المؤسسة
ىي األسرع واألفضل واألقدر عمى المنافسة.
 .1إدارة الموارد البشرية:
منذ بداية السبعينيات برز مفيوم إدارة الموارد البشرية كبديل إلدار ة األفراد ،وتعتبر إدارة الموارد البشرية
من أىم إدارات المؤسسة التي يعتمد عمييا في إدارة شؤون الموظفين ،والتي تعطي في محصمتيا اليدف المنشود

من ىذه اإلدارة لموصول إلى األىداف التي وضعت من أجل تحقيقيا ،وتيتم ىذه اإلدارة باألمور اإلجرائية في
تسيير شؤون الموظفين ،وبمفيوم أكثر حداثة وشموال ييتم بالمورد البشري .
ويمكن تقديم التعريفات التالية:


تعريف حسن إبراىيم بموط  " :اإلدارة التي تؤمن بأن األفراد العاممين في مختمف المستويات أو نشاطات
المؤسسة ىم أىم الموارد ،ومن واجبيا أن تعمل عمى تزويدىم بكافة الوسائل التي

تمكنيم من القيام

بأعماليم لما فيو مصمحتيا ومصمحتيم وأن تراقبيم وتسير عمييم باستمرار لضمان نجاحيم ونجاح

العامة".1


تعريف أحمد ماىر  " :سمسمة الق اررات الخاصة بالعالقات الوظيفية المؤثرة في فعالية المؤسسة والعاممين



كما تعرف إدارة الموارد البشرية عمى أنيا عممية تخطيط وتنظيم وتوظيف وقيادة ورقابة األفراد العاممين

فييا".2

في المؤسسة.3
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من خالل التعريفات السابقة نقول أن إدارة الموارد البشرية ىي اإلدارة المعنية بكل اإلجراءات
والسياسات المتعمقة باختيار وتعيين وتنمية العاممين ،والعمل عمى تنظيميم وزيادة ثقتيم في اإلدارة ،و غرس روح
التعاون والجماعة فيما بينيم ،لموصول إلى أرقى درجات تسيير الموارد البشرية.
 .2إدارة الموارد البشرية في ظل المسؤولية البيئية لممؤسسة االقتصادية:
تقع عمى عاتق إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة مسؤوليات جسام فيما يتعمق بالحفاظ عمى البيئية

والمشاركة الفعالة في الحد والتغمب عمى المشكالت البيئية ،وتأتي ىذه المسؤولية خاصة وأن وظيفة الموارد البشرية
تعتبر ذات ارتباط وثيق بجميع وظائف وأنشطة المؤسسة ذات األثر البيئي السمبي المباشر كاإلنتاج

والتسويق.

وبالتالي يستمزم عمى إدارة الموارد البشرية تبني نظام متكامـل الستقطاب وتكوين واعداد الكوادر البيئية
المختمفة داخل المؤسسة ،حيث يتم صيـاغة رؤية واضحة لمييـكل الوظيفي الذي يتم بموجبو ترقية ىذه الكوادر ،كما

يجب خمق حوافز وظيفية لمعاممين في مختمف األنشطة ذات التوجو البيئي القوي.4

ويتم إدراج العنصر البيئي ضمن اىتمامات الموارد البشرية من خالل عمميا عمى تحقيق النقاط التالية:


جمب العاممين ذوو التوجو البيئي القوي واختيارىم وتعيينيم في مناصب حساسة عمى مستوى المؤسسة؛



إعداد خطة طويمة المدى تيدف إلى تكوين اإلطارات العميا في المؤسسة وتوعيتو بأىمية مراعاة الجانب
البيئي عند وضع اإلستراتيجية العامة لممؤسسة؛



تكوين وتدريب العاممين عمى مستوى وظيفتي اإلنتاج والتسويق ،وتحسيسيم بمدى أىمية تبني نظام
اإلنتاج األنظف والتسويق األخضر وأثرىما االيجابي عمى سمعة المؤسسة في المدى الطويل؛



نشر الثقافة البيئية وادراجيا بصفة مؤكدة ضمن الثقافة العامة لممؤسسة.

 .3تنمية الموارد البشرية:
أشار مكتب العمل العربي إلى أن مفيوم تنمية الموارد البشرية قد تطور ولم يعد يقتصر فقط عمى
التعميم والتدريب ،بل أصبح يركز عمى تطوير أنماط التفكير والسموك ،ونوعية التعميم والتدريب ،ونوعية مشاركة
الموارد البشرية في اتخاذ الق اررات وطرق وأساليب العمل واإلنتاج ،أي تعبئة الموارد البشرية بيدف زيادة قدراتيم
عمى التحكم في مياراتيم.5

وتعرف تنمية الموارد البشرية بأنيا  :إعداد العنصر البشري إعدادا صحيحا بما يتفق واحتياجات
المجتمع ،عمى أساس أنو بزيادة ومعرفة وقدرة اإلنسان ،يزدا د ويتطور استغاللو لمموارد الطبيعية ،فضال عن

زيادة طاقاتو وجيوده.6

 .4تحول تنمية الموارد البشرية من سياسة إلى إستراتيجية:
تعد تنمية الموارد البشرية في الوقت المعاصر إستراتيجية تعمل عمى خدمة اإلستراتيجية الكمية

لممؤسسة ،حيث تضع في ضوء متطمبات انجازىا الكفاءات البشرية الحالية والمستقبمية ،وبالتالي فقد أصبحت
جزءا مكمال ليا ضمن إطار إستراتيجية إدارة الموارد البشرية ،في ظل ىذا التوجو استمزم األمر التحول من
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سياسة التنمية إلى إستراتيجية تتكامل وتتوافق مع اإلستراتيجية الكمية لممؤسسة ،وىذا التحول ليس مجرد تغي ير
7

في التسمية ،بل ىو تغيير في اليدف والبعد الزمني والمادة التعميمية وأساليب التدريب
 .5رأس المال البشري:

رأس المال البشري ىو الموىبة والميارات والمعرة التقنية والعالقات التي يمكن استخداميا لخمق الثروة ،8
يشير ىذا التعريف إلى أن رأس المال البشري ىو

البشري) التي يمكن تحويميا إلى قيمة.

المعرفة (الميارات ،الخبرات ،والتعميم المتراكم لمعنصر

كما يعرف عمى أنو كل ما يعرفو األفراد في المؤسسة ويحقق ميزة تنافسية في السوق  ،9ويضيف ىذا
التعري أن رأس المال البشري كمصدر لتحقيق الميزة التنافسية التي تمكن المؤسسة من مواجية المنافسة الشديدة
في السوق.
ويرى  ULRICHأن رأس المال البشري ىو مجموعة الميارات المتوفرة في المؤسسة التي تتمتع بمعرفة

واسعة تجعميا قادرة عمى جعل المؤسسة عالمية من خالل االستجابة لمتطمبات الزبائن والفرص التي تتيحيا

التكنولوجيا.10

وفي ضوء ما سبق يتضح أ ن رأس المال البشري يتمثل في القدرة العقمية لدى فئة معينة من الموارد
البشرية ممثمة في الكفاءات القادرة عمى توليد األفكار المتعمقة بالتطوير الخالق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة

والعمميات واالستراتيجيات بما يضمن لممؤسسة امتالك ميزة تنافسية مستدامة.11
 .6األنشطة المكونة لالستثمار في الموارد البشرية :
من بين أنشطة الموارد البشرية نذكر مايمي:

 التوظيف :تشتمل ىذه العممية عمى مجموعة من األنشطة ،والتي نراىا كجزء ال يتج أز أو عناصر مكممة

لبعضيا البعض في إطار توظيف الموارد البشرية ،وتتمثل ىذه األنشطة في  :التحميل الوظيفي ،التخطيط،

االستقطاب ،االختيار والتعيين.
 التدريب :ىو إعداد الفرد وتدريبو عمى عمل معين ،لتزو يده بالميارات والخبرات التي تجعمو جدي ار بيذا
العمل ،وكذلك إكسابو المعارف والمعمومات التي تنقصو من أجل رفع مستوى كفاءتو اإلنتاجية وزيادة

إنتاجيتو في المؤسسة.12

 تخطيط المسار الوظيفي  :يعرف عمى أنو التحديد المسبق لموظائف والمستويات اإلدارية ،أو المحطات
الوظيفية التي سيشغميا المدير أو الموظف أو العامل ،أفقيا أو رأسيا ،بما يتفق مع قدراتو وخصائصو
الشخصية وطموحاتو ،وكذا مع تخطيط الموارد البشرية عمى مستوى المؤسسة.13

 تقييم األداء  :ىي العممية التي يتم من خالليا التعرف عمى الجوانب االيجابية والسمبية الخاصة بتحقيق
األىداف ،وانجاز معدالت األداء المستيدفة.14
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 .7خصائص الموارد البشرية المسؤولة عن خمق الميزة التنافسية:
بشكل عام لكي تساىم الموارد

15

البشرية في نجاح وتفوق المؤسسة ،يجب أن تتوفر فييا الصفات

التالية:

 أن تكون نادرة أي غير متاحة لممنافسين ،بمعنى أن يتوفر لممؤسسة موارد بشرية نادرة الميارات والقدرات،
وال يمكن لممنافسين الحصول عمى مثميا؛

 أن تكون الموارد البشرية قادرة عمى إنتاج القيم من خالل التنظيم غير المسبوق ،وتكامل الميارات
والخبرات والقدرات العالية عمى العمل في فريق؛
 أن يصعب عمى المنافسين تقميدىا ،سواء بالتدريب أو بالتأىيل.

ثانيا:اإلطار النظري للميزة التنافسيت ادلستدامت
 .1مفيوم الميزة التنافسية
نشأة الميزة التنافسية التي تعتبر امتداد لمفيوم الميزة النسبية لـ

"ريكاردو" تعود إلى أواخر السبعينيات

من خالل شركة ماكينزي لالستثمارات ،وذلك اعتمادا عمى النجاح الذي حققو اليابانيون عند غزوىم لألسواق
العالمية ،فبالرغم من اختالف الظروف البيئية نجحوا في معرفة واختيار ميادين التنافس التي تمكنيم من الدخول
من مواقع قوتيم ،وانطالقا من
المؤسسات األمريكية.

الثمانينات بدأت فكرة الميزة التنافسية في االنتشار عمى نطاق واسع بين

ولقد قدم الكتاب والمؤلفين عدة تعاريف لمميزة التنافسية ،نذكر منيا ما يمي:
 تعريف " :"M. porterالميزة التنافسية تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى اكتشاف طرق جديدة أكثرفعالية من تمك المستعممة من قبل المنافسين ،بحيث يكون بمقدورىا تجسيد ىذا االكتشاف ميدانيا ،وبمعنى آخر

بمجرد إحداث عممية إبداع بمفيومو الواسع.16

 تعريف عمي السممي  :الميزة التنافسية ىي الميارة أو التقنية أو المورد المتميز الذي يتيح لممؤسسةإنتاج قيم ومنافـع لمعمالء تزيد عما يقدمو ليم المنافسون ،ويؤكد تميزىا واختالفيا عن المنافسين من وجية نظر

العمالء الذين يتقبمون ىذا االختالف والتميز.17

ويمكن القول أن مؤسسة ما حققت ميزة تنافسية ،عندما تتمكن من ت

اإلستراتيجية التي تتبناىا ،في الوقت الذي يعجز فيو منافسوىا القيام بذلك

اإلستراتيجية ،وفي نفس الفترة).18

حقيق قيمة مضافة ،بفضل

(أي تحقيق نفس القيمة ،بنفس

وباالستناد إلى المفاىيم السابقة يمكن تحديد ما يأتي:
 الميزة التنافسية ىي الطريقة التي يقود بيا الفكر اال ستراتيجي موارد وقدرات المؤسسة باتجاه تحقيق مزايا
قيمة لمزبائن وتتفوق بيا المؤسسة عمى المنافسين؛

 إن ىذه المزايا تقود المؤسسة إلى تحقيق حصة سوقية مرتفعة ،أرباح عالية ،رضا الزبون ووالءه.
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 .2الميزة التنافسية المستدامة
تعد الميزة التنافسية المستدامة النموذج المتطور لمميزة التنافسية التي تستيدفيا مؤسسة األعمال ،ألنيا
تحتوي عمى العناصر التي تضمن استم اررية االحتفاظ بيذه الميزة ألطول فترة ممكنة.
يمكن تعريف الميزة التنافسية المستدامة بأنيا الخصائص الفريدة التي تميز منظمة األعمال عن
منافسييا الحاليين والم حتممين

19

.

كما يقصد بيا الميزات الجديدة التي تحصل عمييا منظمات األعمال مما يجعميا في مركز متقدم
باستمرار بالعالقة مع منافسييا

20

.

وىناك من الباحثين من ربط بين الميزة التنافسية المستدامة وبين تحقيق أعمى العوائد ،أي قدرة المؤسسة

عمى تحقيق أعمى العوائد في االستثمار ،واالستمرار في المحافظة عمى ىذا التقدم.21

كما يمكننا تقديم تعريف لمميزة التنافسية المستدامة بأنيا تقديم مستويات عميا من األداء ،وتقديم سمع

وخدمات متميزة عن المنافسين بصفة دائمة ومستمرة ،مع قدرة المؤسسة عمى الحفاظ عمى كل ىذا ألطول فترة
ممكنة.
 .3الموارد التي تخمق الميزة التنافسية المستدامة:
سوف نحاول التطرق ىنا إلى أنواع الموارد التي يمكنيا وال يمكنيا أن تكون مصد ار لمميزة التنافسية
22

المتواصمة ،ونمخص ىذه المضامين في النقاط التالية:

 تنجم الميزة التنافسية المستمرة والمتواصمة عن ميارات المؤسسة المحددة والخاصة بيا أكثر منيا في حالة
الميارات العامة.

 تأتي الميزة التنافسية المستمرة والمتواصمة من فرق العمل أكثر منيا من األفراد بصفتيم الشخصية.
 تنبع الميزة التنافسية المستمرة والمتواصمة من نظم الموارد البشرية أكثر منيا من ممارسات الموارد البشرية
في بند واحد من بنودىا.
ونشير ىنا إلى أن الموارد البشرية ىي أكثر الموارد قدرة عمى الحركة من الموارد األخرى ،لذلك فيي
23

تعتبر أكثر مصادر الميزة التنافسية المستدامة وأىم حاسم ليا ،ألنيا األكثر صعوبة في التقميد
 .4نموذج بناء ميزة تنافسية مستدامة

يؤكد كل من  Day and wenselyعمى أن حمم أي مؤسسة ىو تحقيق الميزة التنافسية المستدامة،
24

ويوضح الشكل التالي نموذجا مقترحا لمميزة التنافسية المستدامة كعممية ،طبقا القتراح داي ووينسمي:
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الشكل رقم ( :)2نموذج بناء ميزة تنافسية مستدامة
مصادر الميزة :

حاالت تحقق المزايا :

-ميارات فائقة

-تكمفة منخفضة

التميز

-خمق قيمة مميزة

-موارد فائقة التميز

لمزبائن

نتائج التميز:
رضا الزبائنوالء الزبائنالحصة السوقية-عائد عمى االستثمار

ميزة

إعادة استثمار

تنافسية

األرباح لمحفاظ عمى

مستدامة

الميزة

Source: G- day and R- wensely, « assessing advantage», a framework for diagnosing compétitive superiority,
journal of marketing, April 1998 , vol 52, p03.

ويظير من الشكل أن ىناك مصدرين لمميزة التنافسية المستدامة وىما :الميارات والموارد المتميزة.

وتتمثل الميارات المتميزة في الميارات الفنية ،القدرات والذكاء التنظيمي ،أما الموارد المتميزة فتشمل

الموارد المالية ،الطاقة اإلنتاجية ،الموقع المميز ،طرق ومصادر التوريد.
ويتم استخدام ىذه الموارد باالعتماد عمى الميارات لتحقيق التميز في المنتجات وتخفيض التكمفة ،وبذلك
ستتمكن المؤسسة من تحقيق الكثير من العوائد مثل  :ارتفاع اإلنتاجية المالية ،زيادة الحصة السوقية ،وتحقيق
رضا الزبون ووالءه.
ونشير إلى أن المنطق الذي بني عميو النموذج السابق يتمثل في أن المؤسسة ستقوم بإعادة استثمار
العوائد المالية في مصادر الميزة التنافسية ذاتيا ،وىذ ا يعني أن إدارة الميزة التنافسية تحتاج إلى عممية تجديد
وانعاش بصفة مستمرة ،فالميزة التنافسية تتعاظم عندما تعرف اإلدارة التي تفكر استراتيجيا ما ىو مصدر الميزة
الذي يجب االستثمار فيو ،وما يجب تبنيو ،وكيفية تحديد النتائج المتوقعة من ىذه العممية بشكل فعال.
 .5نموذج الميزة التنافسية المستدامة لمموارد البشرية

قدم كل من  )1994( wright,Mc Mhan et McWilliamsنموذج الميزة التنافسية المستدامة لمموارد

البشرية ،كما يوضحو الشكل التالي:
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الشكل رقم ( :)3نموذج الميزة التنافسية المستدامة لمموارد البشرية
ممارسات تسيير الموارد البشرية

مخزون رأس المال البشري ( الميارات)

سموكات وتصرفات الموارد البشرية

ميزة تنافسية مستدامة
Source: JAQUES GRISE et ces collègues, les ressources humaines en tant que source d’avantage
concurrentiel durable, document de travail, université Laval, Québec, canada. publier par faculté de
science l’administration, édition Céline frenette, 1997, p 05.

25

وفيما يمي شرح ليذا النموذج:

يركز الباحثان عمى الميارات( المعرفة ،القدرات ،والحماس) لألفراد الذين تتكون منيم المؤسسة ،ويدركون
أن الخصائص التي يتمتع بيا األفراد ال تخمق قيمة لممؤسسة إذا تم استخداميا من خالل سموكات واضحة
المعالم ،فيذا النموذج يفترض أن الموارد البشرية مصدر لمميزة التنافسية المستدامة إذا كانت ممارسات التسيير

فعالة.

ممارسات تسيير الموارد البشرية ىي أنشطة تنظيمية ،تسم ح بتسيير فعال لمخزون رأس المال البشري،
وتضمن أن ىذا المخزون يوظف من أجل تحقيق أىداف المؤسسة واكتساب ميزة تنافسية مستدامة.
ومن أمثمة ىذه الممارسات ذكر الباحثان  :االختيار ،التدريب ،التقييم ،التحفيز ...الخ ،فيي تسمح باختيار

الموظفين ذوي الكفاءات العالية.

ومن جية أخرى يؤكد كل من  )1994( Schaler et MacMillanأن التسيير الفعال لممارسات الموارد
البشرية يعتبر مصد ار حقيقيا لمميزة التنافسية المستدامة ،ويقصد الباحثان بمثل ىذه الممارسات تخطيط الموارد
البشرية ،االختيار ،التوظيف ،التقييم ،التحفيز ،التدريب ،والتكوين.
ويؤكد الباحث  )1995( Pfeifferأن المصادر التقميدية لتحقيق النجاح في المؤسسات مثل التكنولوجيا،
السوق المحمية ،رأس المال المادي ،واقتصاديات الحجم ،تعتبر مصادر أقل فعالية لمحصول عمى الميزة
التنافسية المستدامة لممؤسسة ،ويعتبر أن الموارد البشرية أساس الحصول عمى الميزة التنافسية المستدامة.
 .6رؤية الميزة التنافسية المستدامة التي تستند إلى الموارد البشرية:

من أجل فيم الرؤية التي تستند إلى الموارد البشرية لتحقيق الميزة التنافسية ،فإننا سنحاول اإلجابة عمى
26

أربعة أسئمة وىي:
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سؤال القيمة ،سؤال الندرة ،سؤال القابمية لمتقميد ،وسؤال التنظيم.


سؤال القيمة  :إن اليدف النيائي لممدير العام التنفيذي في مجال الموارد البشرية يتمثل في خمق قيمة

من خالل الموارد البشرية ،والسؤال المطروح ىنا ىو :كيف يمكن لوظيفة الموارد البشرية أن تساعد في
تخفيض التكاليف أو زيادة اإليرادات؟ وكما يقول مؤسس شركة

 Fedexومديرىا العام التنفيذي ":لقد

اكتشفنا منذ وقت طويل إن رضا العميل يبدأ في الواقع مع رضا العامل " .ونفيم من خالل ىذه العبارة
أن األفراد ىم الحمقة األساسية في سمسمة القيمة ،ومن ثم ،فإن القيمة تخمق بالتركيز أوال عمى

العاممين.


سؤال الندرة  :إن قيمة الموارد البشرية لممؤسسة ضرورية ولك نيا ليست معيا ار كافيا لمميزة التنافسية،
فإذا وجدت نفس خاصية الموارد البشرية في المؤسسات المنافسة ،حينئذ ال يمكن أن تكون ىذه

الخاصية ميزة تنافسية ألية مؤسسة منيا  .وليذا فعمى المؤسسة أن تفحص كيف يمكن تنمية واستثمار
الخصائص النادرة في مواردىا البشرية.


سؤال ا لقابمية لمتقميد  :يمكن لخصائص الموارد البشرية ذات القيمة ،والنادرة بالمؤسسات أن توفر ما

يزيد عمى الربح العادي لممؤسسة في األجل القصير ،ومع ذلك ،فعندما تستطيع مؤسسات أخرى تقميد
مثل ىذه الخصائص ،فإنيا ال تقدم أكثر من التماثل في الميزة التنافسية ،لذلك يجب عمى المؤسسة أن

تنمي وتغذي خصائص مواردىا البشرية التي ال يمكن لممؤسسات المنافسة أن تقمدىا بسيولة ،فمكل
مؤسسة تاريخيا الخاص الذي يحدد موقفيا الحالي ،وىذا التاريخ يوفر غالبا أساسا لمميزة التنافسية
التي سوف تجد المؤسسات األخرى استحالة في تقميدىا.


سؤال التنظيم  :لكي توفر أي خاصية من خصائص الموارد البشرية لممؤسسة مصد ار لمميزة التنافسية
المستدامة ،فإنو يجب عمى المؤسسة أن تنظم من أجل استثمار مواردىا البشرية ،ويتطمب التنظيم

وجود نظم وممارسات مالئمة والتي تسمح لخصائص الموارد البشرية أن تؤتي ثمار مزاياىا المحتممة.
فالفكر ا لحديث يشير إلى أن ممارسات الموارد البشرية تكون في أعمى مستويات الفعالية عندما توجد

كنظام متماسك.

ثالثا:الدراست التطبيقيت
من خالل ىذه الدراسة تم اسقاط موضوع البحث عمى واقع المؤسسة االقتصادية الجزائرية من خالل
دراسة حالة مجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة-
 -1منيجية البحث:
بعد االطالع عمى الدراسات السابقة المرتبطة واستنادا إلى مشكمة الدراسة ،تبين أن المنيج المالئم ىو
المنيج الوصفي التحميمي.
-2أدوات جمع البيانات:

خالل إجراءنا لمدراسة الميدانية ،استعممنا األدوات والوسائل التالية لجمع البيانات:
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 المقابمة :تم استعمال المقابمة من خالل حوارنا وتحدثنا مع مختمف إطارات مجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة ،لمحصول عمى المعمومات الالزمة.

 االستبانة بالمقابمة :حيث تم المجوء إلى استعمال ىذا األسموب مع بعض اإلطارات السامية الذين أرادوا ملءاالستبانة بحضورنا فور توزيعيا ،وبالتالي استالميا.

 -المالحظة :تستخدم في البيانات التي ال يمكن جمعيا عن طريق االستبانة أو المقابمة أو الوثائق والسجالت

اإلدارية أو اإلحصاءات الرسمية والتقارير أو التجريب ،ولقد تم استعمال المالحظة من خالل مختمف تنقالتنا
بين مختمف اإلدارات والورشات التي يحتوي عمييا مجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة-

 االستبانة :قمنا باستعمال االستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات الالزمة لدراستنا ،وقد قمنا ببناء استبانةمكونة من األج ازء التالية:

 المقدمة :والتي تم من خالليا استعراض فقرة توضح عنوان الدراسة ،وفقرة أخرى تشجع مختمف إطاراتمجمع صيدال – فرع قسنطينة لإلجابة عمى أسئمة االستبانة ،كما تم توضيح الغرض من ىذه الدراسة وأن
المعمومات المتحصل عمييا لن تستخدم إال لخدمة أغراض البحث العممي.
 -الجزء األول  :والذي تطرقنا فيو إلى مختمف األنشطة والعمميات المتعمقة بإستراتيجية تنمية الموارد البشرية،

وتضم أربعة محاور تتمثل في  :توظيف الموارد البشرية ،تدريب الموارد البشرية ،تخطيط المسار الوظيفي لمموارد
البشرية ،وتقييم أداء الموارد البشرية.

 الجزء الثاني :والذي تطرقنا فيو إلى الميزة التنافسية المستدامة ،والتي تتضمن محورين ىما  :استم اررية ميزةالتكمفة المنخفضة ،واستم اررية ميزة التمييز.

-3ثبات أداة الدراسة
لقياس مدى ثبات أداة الدراسة (االستبيان) استخدم الباحثان معامل ألفا كرونباخ لمتأكد من ثبات أداة
الدراسة وكانت النتائج كمايمي:
الجدول ( :)01قيمة معادلة ألفا كر ونباخ
اسم المتغير

Cronbach's Alpha

االستثمار في الموارد

الميزة التنافسية

0.977

0.852

معامل الثبات (ألفا كرونباخ)

البشرية

المستدامة

االستمارة ككل
0.977

المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى مخرجات برنامج SPSS

يالحظ من خالل الجدول رقم

 01يالحظ أن ثبات مقياس االستثمار في الموارد البشرية يساوي

 ،%97.7وأن ثبات مقياس الميزة التنافسية المستدامة يساوي

 ،%85.2وأن ثبات االستبانة ككل يساوي إلى

 %97.7وىي نسب أعمى من النسبة المقبولة إحصائي ا ( ،)%60وبذلك يمكن االستعانة باالستبانة من أجل
الحصول عمى بيانات صحيحة.
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-4األدوات اإلحصائية المستخدمة والمعالجة اإلحصائية:

بعد تبويب البيانات وادخاليا إلى برنامج

 ،SPSSوبغية الوصول إلى مؤشرات معتمدة تحقق أىداف

الدراسة وتختبر فرضياتيا ،قمنا باستخراج الجداول والمقاييس اإلحصائية التي تحقق ىدف الدراسة والمتمثمة في:
 الثبات :وذلك لمتأكد من ثبات كل من مقياس إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ومقياس الميزة التنافسيةالمستدامة ،لموثوق بنتائج الدراسة ،وقد قمنا بإجراء ىذا االختبار سابقا عمى

 37استبانة التي تم ا سترجاعيا،

ومن خاللو تأكدنا من ثبات مقياس إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ومقياس الميزة التنافسية المستدامة وثبات
االستبانة ككل.
 -المتوسط الحسابي  :وذلك لمعرفة متوسط إجابات المبحوثين حول بحوث االستبيان ومقارنتيا بالمتوسط

الفرضي المقدر بـ ( )03ألن التنقيط تراوح من ( )01إلى ( ،)05وذلك ليساعدنا في اتخاذ قرار بمستوى أنشطة
إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ،وكذلك مدخمي الميزة التنافسية المستدامة عمى مستوى مجمع صيدال فرع

فارمال قسنطينة (.نشير ىنا أنو إذا كانت قيمة المتوسط تتراوح بين  01و 2.49فالمستوى ضعيف ،واذا كانت
تتراوح بين  2.5و 3.49فالمستوى متوسط ،واذا كانت بين  3.5و 05فالمستوى قوي).
 االنحراف المعياري :وذلك لمعرفة مدى وجود فروق بين أنشطة إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ،وكذا مدخميالميزة التنافسية المستدامة.

 -اختبار  :F- testوذلك لمتأكد من المعنوية الكمية لمنموذج ،أي ما إذا كان نموذج االنحدار معنوي أو غير

معنوي.

 اختبار  :T- testوذلك لمتأكد من وجود داللة إحصائية في إجابات األفراد حول محاور وعبارات االستبانة،وقياس مدى صحة فروض الدراسة

 معامل التحديد المعدل  :وذلك لمعرفة مدى قدرة إستراتيجية تنمية الموارد ال بشرية عمى تفسير التغيرات التيتحدث في مدخمي الميزة التنافسية المستدامة ،أي نسبة التغيرات التي تحدث في مدخمي الميزة التنافسية

المستدامة وتعزى أو تعود إلى إستراتيجية تنمية الموارد البشرية ،ونشير ىنا إلى أنو اعتمدنا عمى معامل التحديد
المعدل ألنو األكثر دقة من معامل التحديد.
-5مجتمع البحث وعينتو

يتكون مجتمع الدراسة المستيدف من جميع إطارات مجمع صيدال لصناعة األدوية –

فرع قسنطينة،

والذي يبمغ عددىم  147عامل.
ولقد اعتمدنا في اختيار عينة الدراسة عمى طريقة الحصر الشامل ،والتي من خالليا تم استيداف جميع
اإلطارات السامية لمجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع فارمال قسنطينة ،والذي يبمغ عددىم  40إطار سامي.
ولقد تعمدنا استيداف اإلطارات السامية

لمجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة لكونيم ذوي مستويات

دراسية عالية ،وكونيم أعمم وأدرى بموضوع دراستنا عن باقي العمال اآلخرين.
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 -6النتائج المتعمقة بتصورات المبحوثين حول االستثمار في الموارد البشرية
الجدول رقم ( :)2استجابة أفراد الدراسة لعبارات االستثمار في الموارد البشرية
رقم

العبـــــــارات

الفقرة
01
02
03
04

من خالل التحميل الوظيفي ،يتم تحديد األعمال التي يقوم بيا العامل في
مؤسستكم.
من خالل التحميل الوظيفي ،يتم تحديد الميارات الواجب توفرىا في
شاغل الوظيفة.
يتم التعرف عمى المخاطر التي تواجو الوظيفة ،ليتم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لحماية العمال.
تحدد المؤسسة احتياجاتيا من الموارد البشرية بعد دراسة شاممة لمبيئة
الداخمية.
تحدد المؤسسة احتياجاتيا من الموارد البشرية بعد دراسة شاممة لمبيئة

05
06

تقوم المؤسسة بمشاركة الموظفين المعنيين بوضع خطط الموارد البشرية .

08
09

3.13

1.29

2.91

1.21

3.48

1.14

3.02

1.30

3.08

1.25

2.89

1.32

3.29

1.24

2.78

1.10

2.83

0.98

2.91

1.36
1.14

الحسابي

الخارجية.

07

المتوسط

االنحراف

تعتبر المؤسسة المصادر الداخمية السبيل المناسب لتوفير احتياجاتيا من
الموارد البشرية.
تعتمد المؤسسة عمى المصادر الداخمية في عممية االستقطاب لرفع
الروح المعنوية لمعاممين.
تعتبر المؤسسة المصادر الخارجية السبيل المناسب لتوفير احتياجاتيا
من الموارد البشرية.
تعتمد المؤسسة عمى المصادر الخارجية في عممية االستقطاب  ،إلضافة

المعياري

10

الميارات النادرة التي تنقص المؤسسة .

11

يتم التأكد من كفاءة اإلجراءات اإلدارية لعممية االستقطاب .

3.27

12

تتم عممية اختيار المترشحين بكل شفافية .

2.75

1.36

13

تتم عممية االختيار بناءا عمى المواصفات المطموبة .

2.91

1.32

14

الجو العام لممقابمة يتيح لممترشحين إبراز كافة معارفيم .

2.89

1.34

15

قرار االختيار والتعيين يعتمد عمى الرأي الشخصي لممسؤول .

3.13

1.15

توظيف الموارد البشرية

3.02

0.92

3.62

1.36
1.34

توجد في المؤسسة خطة سنوية لتدريب الموارد البشرية ،يتم وضعيا

16

استنادا إلى احتياجاتيم .

17

توجد في مؤسستكم بيئة محفزة لمتدريب .

3.10

18

تتابع مؤسستكم مدى التقدم الحاصل في أداء موظفييا بعد التدريب .

2.81

1.15

2.83

1.21

تدريب الموارد البشرية

3.09

1.13

تقوم المؤسسة بتقييم أداء مواردىا البشرية حسب الوصف الوظيفي ليم

2.70

0.99

19

20

تستخدم مؤسستكم معايير معينة في قياس تحسن أداء موظفييا بعد
التدريب.
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21

يتميز نظام تقييم األداء في المؤسسة بالشفافية

2.72

1.26

22

يتأثر المكمف بعممية التقييم بعالقتو مع الموظف موضع التقييم .

3.16

1.09

23

يساعد نظام تقييم األداء عمى رفع مستوى أداء العاممين .

3.62

1.16

24

نظام التقييم المتبع يجعل العامل أكثر شعو ار بالمسؤولية .

3.37

1.29

تقييم أداء الموارد البشرية

3.11

0.88

تعمل مؤسستكم عمى تنمية الميول المينية لمعمال .

3.00

1.24

3.08

1.51

3.10

1.39

يسعى العامل لتخطيط مساره الوظيفي لالستفادة من فرص الترقية .

3.37

1.27

تخطيط المسار الوظيفي لمموارد البشرية

3.14

1.14

25
26
27
28

يساعد تخطيط المسار الوظيفي اإلدارة عمى ملء المناصب الشاغرة
بأفضل الكفاءات .
العامل يعمل دوما عمى تخطيط مساره الوظيفي من خالل ما يحصل
عميو من معمومات من العمال القدامى .

-7النتائج المتعمقة بالميزة التنافسية المستدامة:
الجدول رقم ( :)3استجابات أفراد الدراسة لعبارات الميزة التنافسية المستدامة
المتوسط

االنحراف

رقم

الحسابي

المعياري

2.83

1.25

2.91

1.03

3.29

1.07

04

تسعى مؤسستكم لتقديم منتجات بأسعار تنافسية مقارنة بالمنافسين .

3.67

1.15

05

تساىم برامج التدريب في مؤسستكم عمى تخفيض تكاليف اإلنتاج .

3.08

1.16

ميزة التكمفة المنخفضة

3.16

0.89

3.37

1.34

3.32

1.17

3.37

1.29
1.18

العبـــــــــــارات

العبارة
01
02
03

تدعم مؤسستكم أنشطة البحث والتطوير لتخفيض التكاليف .
تعمل مؤسستكم عمى إعادة تصميم المنتجات من أجل خفض عدد
مكوناتيا ،لتخفيض التكاليف .
تعمل المؤسسة عمى االستغالل األمثل

لمواردىا المتاحة ،من أجل

تخفيض التكاليف .

منتجات مؤسستكم متميزة

ليا القدرة عمى الت أثير في قرار الشراء

06

لممستيمك.

07

منتجات مؤسستكم ليا قيمة مرتفعة من وجية نظر المستيمك .
تعمل مؤسستكم عمى التحسين المستمر لمنتجاتيا لموفاء بتوقعات

08

المستيمك.

09

تمتمك مؤسستكم موارد بشرية قادرة عمى اإلبداع .

3.08

10

تقدم مؤسستكم خدمات ما بعد البيع لمزبائن .

2.86

1.13

11

تعمل مؤسستكم عمى وضع حواجز لمنع تقميد منتجاتيا .

3.05

1.22

ميزة التمييز

3.14

0.84
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 -8نتائج االنحدار البسيط:
الجدول رقم ( :)4نتائج تحميل اختبار االنحدار البسيط

النموذج
استمرارية ميزة
التكمفة المنخفضة
استمرارية ميزة
التميز

معامل التحديد

الخطأ المعياري

معامل االرتباط

معامل التحديد

R

R square

R Square
adjusted

0.735

0.540

0.527

0.613

0.726

0.528

0.514

0.567

المعدل

لمتقدير

 -9اختبار فرضياث الدراست :
مناقشت الفرضيت األوىل يف ضوء نتائح الدراست
تشير نتائج الدراسة الميدانية المبينة في الجدول ( )02إلى ما يمي:
 .1أن قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات اإلطارات محل الدراسة حول توظيف الموارد البشرية يقدر
بـ ( )3.02وىو أكبر من المتوسط الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى توظيف الموارد البشرية في مجمع
صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.
 .2قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات اإلطارات محل الدراسة حول مستوى تدريب الموارد البشرية

يقدر بـ ( ،)3.09وىي قيمة أكبر من المتوسط الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى تدريب الموارد البشرية
في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.

 .3قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات اإلطارات محل الدراسة حول مستوى تقييم أداء الموارد البشرية
يقدر بـ ( ،)3.11وىي قيمة أكبر من المتوسط الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى تقييم أداء الموارد
البشرية في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.

 .4قيمة المتوسط الحسابي ا لعام إلجابات اإلطارات محل الدراسة حول مستوى تخطيط المسار الوظيفي
لمموارد البشرية يقدر بـ ( ،)3.14وىو أكبر من المتوسط الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى تخطيط
المسار الوظيفي لمموارد البشرية في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.
من خالل كل ما سبق نستنتج أن مستوى توظيف وتدريب الموارد البشرية ،وكذا تقييم أداء وتخطيط
المسار الوظيفي لمموارد البشرية في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط ،وعميو يمكن القول أن :
مستوى االستثمار في الموارد البشرية في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.
وانطالقا من ىذا كله يمكن القول أن الفرضية األولى غير محققة ،وبالتالي رفضيا.
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مناقشت الفرضيت الثانيت يف ضوء نتائح الدراست
تشير نتائج الدراسة الميدانية المبينة في الجدول ( )03إلى ما يمي:
 .1قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات اإلطارات محل الدراسة حول مدى قدرة مجمع صيدال فرع
فارمال قسنطينة عمى تحقيق االستم اررية في ميزة التكمفة المنخفضة يقدر بـ

( ،)3.16وىو أكبر من

المتوسط الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى قدرة مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة عمى تحقيق
االستم اررية في ميزة التكمفة المنخفضة مستوى متوسط.

 .2قيمة المتوسط الحسابي العام إلجابات اإلطار ات محل الدراسة حول مدى قدرة مجمع صيدال فرع
فارمال قسنطينة عمى تحقيق االستم اررية في ميزة التمييز يقدر بـ

( ،)3.18وىو أكبر من المتوسط

الفرضي ،وىذا يعني أن مستوى قدرة مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة عمى تحقيق االستم اررية في
ميزة التمييز مستوى متوسط.
من خالل كل ما سبق نستنتج أن مستوى قدرة مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة عمى تحقيق
االستم اررية في ميزة التكمفة المنخفضة ،وميزة التمييز مستوى متوسط ،وعميو يمكن القول أن

 :مستوى الميزة

التنافسية المستدامة في مجمع صيدال فرع فارمال قسنطينة مستوى متوسط.
وانطالقا من ىذا كمو يمكن القول بأن الفرضية الثانية غير محققة ،وبالتالي رفضيا .

مناقشت الفرضيت الثالثت يف ضوء نتائح الدراست
تشير نتائج الدراسة الميدانية المأخوذة من الجدول رقم
 ،0.527وىو ما يعني وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في

( )04أن قيمة معامل التحديد المعدل بمغت
الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة

التكمفة المنخفضة بما نسبتو  ،%52.7أي أن  %52.7من التغيرات التي تحدث في استم اررية ميزة التكمفة
المنخفضة تعزى أو تعود إلى االستثمار في الموارد البشرية.
وعميو يمكن القول أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموار د البشرية في تحقيق استم اررية
ميزة التكمفة المنخفضة في مجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة.
وبناءا عمى ذلك ،يمكن القول بأن الفرضية الثالثة محققة ،وبالتالي قبوليا .

مناقشت الفرضيت الرابعت يف ضوء نتائح الدراست
تشير نتائج الدراسة الميدانية المأخوذة من الجد ول رقم ( )04أن قيمة معامل التحديد المعدل بمغت

 ، 0.514وىو ما يعني وجود أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق استم اررية ميزة

التمييز بما نسبتو  ،%51.4أي أن  %51.4من التغيرات التي تحدث في استم اررية ميزة التمييز تعزى أو تعود
إلى االستثمار في الموارد البشرية.
وعميو يمكن القول أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموارد البشرية في تحقيق

استمرارية ميزة التمييز في مجمع صيدال لصناعة األدوية -فرع قسنطينة.
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وبناءا عمى ذلك ،يمكن القول بأن الفرضية الرابعة محققة ،وبالتالي قبوليا.
وانطالقا من ىذه الفرضيات يمكن القول أنو يوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثمار في الموارد

البشرية في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لمجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة-

اخلامتت:
من خالل دراستنا النظرية لموضوع إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والميزة التنافسية المستدامة ،اتضح
لنا أنه يجب عمى المؤسسات االىتمام بمواردىا البشرية والعمل عمى تنميتيا من خالل البحث عن أفضل
الكفاءات وتوظيفيا ،والعمل عمى زيادة معارفيا من خالل تدريبيم ،والحرص عمى متابعة وتقييم أداءىا

لتقوية

نقاط القوة لدييا ومعالجة نقاط الضعف ،والعمل عمى تخطيط مسارىا الوظيفي وتنمية ميوليا المينية من أجل
إعدادىم لشغل وظائف أكثر مسؤولية وأداء مياميم عمى أحسن وجو.
ومن خالل الدراسة الميدانية التي قمنا باجراءىا عمى مستوى مجمع صيدال لصناعة األدوية فرع

قسنطينة ،وبعد عرض وتحميل مختمف بيانات الدراسة الميدانية ومنا قشتيا في ضوء الفرضيات ،توصمت ىذه
الدراسة إلى جممة من الحقائق المتعمقة بأثر إستراتيجية تنمية الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية
المستدامة في مجمع صيدال لصناعة األدوية –فرع قسنطينة ،والتي سنحاول عرضيا فيما يمي:
ر في الموارد البشرية في تحقيق الميزة التنافسية

 .1كشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر لالستثما

المستدامة في مجمع صيدال – فرع قسنطينة -وىو ما يتفق مع دراسة سماللي يحضيو أين توصمت
دراستو إلى أنو لمموارد البشرية دور ىام في امتالك وتعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة االقتصادية.

 .2تتوفر المؤسسة محل الدراسة عمى خطة

سنوية لتدريب الموارد البشرية ،يقوم بوضعيا مسؤول

التكوين في المؤسسة ،وىو ما من شأنو أن يرفع في كفاءة ومستوى الموارد البشرية ،والتي تمكنيم
من أداء مياميم وفق ماىو مطموب.

 .3أظيرت الدراسة أن عممية تقييم األداء المتبعة في المؤسسة محل الدراسة تعمل عمى رفع مستوى
أداء العاممين وتنمية قدراتيم ،ولكن بشكل ضعيف حيث أنيا ال ترقى إلى المستوى المطموب
 .4إن المستوى المتوسط لقدرة المؤسسة محل الدراسة عمى تحقيق استم اررية ميزة التكمفة األقل يرجع
باألساس إلى عدم توفر الوسائل واإلمكانيات والتجييزات الحديثة عمى مستوى المخبر.

 .5إن المستوى المتوسط لقدرة المؤسسة محل الدراسة عمى تحقيق االستم اررية في ميزة التمييز يرجع
باألساس إلى عدم اىتماميا باإلبداع واالبتكار ،كونيا تعتمد عمى إنتاج األدوية الجنيسة.

وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية ،توصي الدراسة بمجموعة من التوصيات ،والتي نذكرىا فيما يمي:
 .1ضرورة أن يكون لممؤسسة المبحوثة دراية كافية ووافية حول االستثمار في الموارد البشرية وتنميتيا
والمحافظة عمييا ،وتوظيف ذلك من أجل الحصول عمى ميزة تنافسية مستدامة؛

 .2يجب عمى المؤسسة محل الدراسة تمكين جميع العمال من فرص التدريب ،وعدم حصرىا عمى
اإلطارات وأعوان التحكم؛
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 .3ضرورة استحداث نظام خاص بمتابعة وتقييم أداء الموظفين بعد التدريب ،واستناده في ذلك إلى
معايير واضحة ومحددة وعادلة؛
 .4يجب أن تعمل المؤسسة عمى تجييز مخبر البحث بأحدث الوسائل والتجييزات ،لتسييل عممية
البحث والتطوير.
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